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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 103
20 Ιανουαρίου 2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αριθμ. 4151
(1)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του
Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ρο−
δόπης, έτους 2015.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του
Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου
Ροδόπης, έτους 2015. ..................................................................
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του
Επιμελητηρίου Κέρκυρας, έτους 2015. .........................
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 242466/
10−2−2010 υπουργικής απόφασης περί λεπτομε−
ρειών εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 328609/28−09−2009
κοινή υπουργική απόφαση «Συμπληρωματικά μέ−
τρα για την εφαρμογή του Κοινοτικού καθεστώτος,
όσον αφορά την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής
γάλακτος που προορίζεται για την παραγωγή πα−
ραδοσιακών τυριών στα μικρά νησιά του Αιγαίου
Πελάγους − Καν (ΕΚ) 1405/2006 του Συμβουλίου»
και των κανονισμών Καν (ΕΚ) 1405/2006 του Συμ−
βουλίου και Καν (ΕΚ) 1914/2006 της Επιτροπής.....
Ανάθεση έργου στην εταιρία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣ−
ΤΙΚΗ Α.Ε.». .............................................................................................
Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτικής
Επιχείρησης Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Εορ−
δαίας, η οποία εγκρίθηκε με το Π.δ. 361/1981 (ΦΕΚ 100/
τ. Α΄/16−4−1981) και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα
με την υπ’ αριθμ. 3262/25−5−2001 (ΦΕΚ 735/τ. Β΄/
13−6−2001) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Πε−
ριφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και την υπ’ αριθμ.
8421/560/1−3−2012 (ΦΕΚ 651/τ. Β΄/7−3−2012) απόφα−
ση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Ηπείρου−Δυτικής Μακεδονίας. ......................
Μεταφορά της οργανικής μονάδας του Δήμου Κα−
ντάνου − Σελίνου «Δημοτική Βιβλιοθήκη Καντά−
νου» στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Έρευνας Πολιτισμού
και Ιστορίας Καντάνου (ΚΕΠΙΚ)» και τροποποίη−
ση συστατικής πράξης του ιδίου Ν.Π.Δ.Δ. ................
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Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

2

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2081/1992, όπως έχει τροποποι−
ηθεί και ισχύει (Α΄ 154).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 «Συ−
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατη−
γικής 2012−2015» (Α΄ 226), όπως ισχύει μετά την τροπο−
ποίησή του με το άρθρο 176 του Ν. 4261/2014 «Πιστω−
τικά ιδρύματα/Ασφάλιση αυτ/των/Δημόσια περιουσία/
Παίγνια...» (Α΄ 107).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 «Ρυθ−
μίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και
την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας
2009/50/ΕΚ» όπως ισχύει (Α΄ 85).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα» όπως ισχύει (Α΄ 98).
5. Το Π.δ. 118/2013 «Τροποποίηση του Π.δ. 85/2012 (Α΄
141) «Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών και μετονομασία
των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας σε
Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως»
(Α΄ 152).
6. Το Π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 134).
7. Το Π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανά−
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας», όπως ισχύει (Α΄ 185).
8. Την υπ’ αριθμ. 54169/2014 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικό−
τητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Β΄ 2944).
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

9. Το υπ’ αριθμ. 32/13−1−2015 έγγραφο του Επαγγελματι−
κού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης, που κατα−
γράφει αναλυτικά τις υπηρεσιακές ανάγκες, που καθιστούν
επιτακτική την υπερωριακή εργασία των υπαλλήλων του.
10. Το γεγονός ότι από την πράξη αυτή δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, επειδή
το Επιμελητήριο είναι αυτοδύναμος οικονομικά Οργα−
νισμός και δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό
11. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του εν λόγω Επιμελητη−
ρίου, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την με αμοιβή εργασία, πέρα από τις
ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης, για τεσσάρων
(4) υπαλλήλους του εν λόγω Επιμελητηρίου από τη θέση
σε ισχύ της παρούσας απόφασης έως 30−06−2015 και
σε κάθε περίπτωση έως εξήντα (60) ώρες εξαμηνιαίως
για τον καθένα, καθώς και για το χρονικό διάστημα από
01−07−2015 έως 31−12−2015 για τεσσάρων (4) υπαλλήλους
του εν λόγω Επιμελητηρίου και σε κάθε περίπτωση έως
εξήντα (60) ώρες εξαμηνιαίως για τον καθένα.
Οι ώρες υπηρεσιακής εργασίας των παραπάνω υπαλ−
λήλων θα πραγματοποιηθούν πέραν του υποχρεωτικού
ωραρίου εργασίας για την πραγματοποίηση εποχικών,
έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, όπως
ενδεικτικά ημερίδες, συνέδρια και διάφορες εκδηλώσεις,
συμμετοχή των υπαλλήλων στις συνεδριάσεις των Δι−
οικητικών Συμβουλίων και Διοικητικών Επιτροπών τους,
οι οποίες γίνονται εκτός του υποχρεωτικού ωραρίου
εργασίας, αντιμετώπιση μεγάλου όγκου συναλλαγής
και εκκρεμοτήτων που έχουν δημιουργηθεί σχετικά με
τον καθορισμό τρόπου, διαδικασίας και προθεσμίας
υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και της Υπηρεσίας μιας στάσης, πα−
ραλαβή φακέλων και ολοκλήρωση αυτοαπογραφής των
επιχειρήσεων μελών, έλεγχο απογραφής επιχειρήσεων
και μετάπτωση στη βάση του Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και αντιμε−
τώπιση προβλημάτων έλλειψης προσωπικού λόγω αυτο−
δίκαιης απόλυσης και συνταξιοδότησης των υπαλλήλων.
Οι παραπάνω αποζημιώσεις δεν θα υπερβαίνουν τις
πιστώσεις, που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό
τού Επιμελητηρίου.
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται
δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού τού ως άνω
Επιμελητηρίου και ειδικότερα, έχει προβλεφθεί πίστω−
ση στον προϋπολογισμό ύψους 3.000 ΕΥΡΩ (ΚΑΕ 0261).
Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2015
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ

F
Aριθμ. 4144
(2)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων
του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, έτους 2015.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2081/1992, όπως έχει τροποποι−
ηθεί και ισχύει (Α΄ 154).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 «Συ−
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατη−
γικής 2012−2015» (Α΄ 226), όπως ισχύει μετά την τροπο−
ποίησή του με το άρθρο 176 του Ν. 4261/2014 «Πιστω−
τικά ιδρύματα/Ασφάλιση αυτ/των/Δημόσια περιουσία/
Παίγνια...» (Α΄ 107).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 «Ρυθ−
μίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και
την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας
2009/50/ΕΚ» όπως ισχύει (Α΄ 85).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα» όπως ισχύει (Α΄ 98).
5. Το Π.δ. 118/2013 «Τροποποίηση του Π.δ. 85/2012 (Α΄
141) «Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών και μετονομασία
των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας σε
Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως»
(Α΄ 152).
6. Το Π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 134).
7. Το Π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανά−
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας», όπως ισχύει (Α΄ 185).
8. Την υπ’ αριθμ. 54169/2014 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικό−
τητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Β΄ 2944).
9. Το υπ’ αριθμ. 25/13−1−2015 έγγραφο του Επιμελητηρί−
ου Κέρκυρας, που καταγράφει αναλυτικά τις υπηρεσια−
κές ανάγκες, που καθιστούν επιτακτική την υπερωριακή
εργασία των υπαλλήλων του.
10. Το γεγονός ότι από την πράξη αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
επειδή το Επιμελητήριο είναι αυτοδύναμος οικονομικά
Οργανισμός και δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπο−
λογισμό.
11. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του εν λόγω Επιμελητη−
ρίου, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την με αμοιβή εργασία, πέρα από τις ώρες
της υποχρεωτικής απασχόλησης, για δύο (2) υπαλλή−
λους του εν λόγω Επιμελητηρίου από τη θέση σε ισχύ
της παρούσας απόφασης έως 30−06−2015 και σε κάθε
περίπτωση έως εκατόν είκοσι (120) ώρες εξαμηνιαίως
για τον καθένα, καθώς και για το χρονικό διάστημα από
01−07−2015 έως 31−12−2015 για δύο (2) υπαλλήλους του
εν λόγω Επιμελητηρίου και σε κάθε περίπτωση έως
εκατόν είκοσι (120) ώρες εξαμηνιαίως για τον καθένα.
Οι ώρες υπηρεσιακής εργασίας των παραπάνω υπαλ−
λήλων θα πραγματοποιηθούν πέραν του υποχρεωτικού
ωραρίου εργασίας για την πραγματοποίηση εποχικών,
έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, όπως
ενδεικτικά ημερίδες, συνέδρια και διάφορες εκδηλώσεις,
συμμετοχή των υπαλλήλων στις συνεδριάσεις των Δι−
οικητικών Συμβουλίων και Διοικητικών Επιτροπών τους,
οι οποίες γίνονται εκτός του υποχρεωτικού ωραρίου
εργασίας, αντιμετώπιση μεγάλου όγκου συναλλαγής
και εκκρεμοτήτων που έχουν δημιουργηθεί σχετικά με
τον καθορισμό τρόπου, διαδικασίας και προθεσμίας
υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και της Υπηρεσίας μιας στάσης, πα−
ραλαβή φακέλων και ολοκλήρωση αυτοαπογραφής των

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
επιχειρήσεων μελών, έλεγχο απογραφής επιχειρήσεων
και μετάπτωση στη βάση του Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και αντιμε−
τώπιση προβλημάτων έλλειψης προσωπικού λόγω αυτο−
δίκαιης απόλυσης και συνταξιοδότησης των υπαλλήλων.
Οι παραπάνω αποζημιώσεις δεν θα υπερβαίνουν τις
πιστώσεις, που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό
τού Επιμελητηρίου.
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται
δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού τού ως άνω
Επιμελητηρίου και ειδικότερα, έχει προβλεφθεί πίστω−
ση στον προϋπολογισμό ύψους 2.500 ΕΥΡΩ (ΚΑΕ 0261).
Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2015
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ

F
Αριθμ. 7/3325
(3)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 242466/
10−2−2010 υπουργικής απόφασης περί λεπτομερειών
εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 328609/28−09−2009 κοινή
υπουργική απόφαση «Συμπληρωματικά μέτρα για την
εφαρμογή του Κοινοτικού καθεστώτος, όσον αφο−
ρά την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής γάλακτος
που προορίζεται για την παραγωγή παραδοσιακών
τυριών στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους − Καν
(ΕΚ) 1405/2006 του Συμβουλίου» και των κανονισμών
Καν (ΕΚ) 1405/2006 του Συμβουλίου και Καν (ΕΚ)
1914/2006 της Επιτροπής.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1 του άρθρου 33 του Ν. 2538/1997 «Τροποποίηση της
κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά
φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 242), όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με το άρθρο 33 του Ν. 3147/2003 (Α΄ 135),
1.2 του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του υπ’ αριθμ. 63/2005 Π.δ. «Κωδι−
κοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98),
1.3 του Ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγ−
χου Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247),
1.4 των άρθρων 13 μέχρι και 29 του Ν. 2637/1998 περί
«Σύστασης Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών,
Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενι−
σχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων...και άλλες
διατάξεις (Α΄ 200), όπως τροποποιήθηκαν και συμπλη−
ρώθηκαν με το άρθρο 4 του Ν. 2732/1999 «Διεπαγγελμα−
τικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας
του Υπουργείου Γεωργίας» (Α΄ 154), το άρθρο 24 του
Ν. 2945/2001 «Εθνικό Σύστημα Προστασίας της Αγρο−
τικής Δραστηριότητας και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων
αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας» (Α΄ 223) και
το άρθρο 29 παρ. 1−8 του Ν. 3147/2003 «Ρύθμιση θεμάτων
αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων
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και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατά−
ξεις» (Α΄ 135), όπως ισχύει κάθε φορά,
1.5 του άρθρου 94 του Ν. 2127/1993 «Εναρμόνιση προς
το κοινοτικό δίκαιο του φορολογικού καθεστώτος των
πετρελαιοειδών προϊόντων, αλκοόλης, αλκοολούχων
ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών και άλλες δια−
τάξεις» (Α΄ 48), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του
Ν. 2332/1995 (Α΄ 181) και το άρθρο 30 του Ν. 3147/2003
(Α΄ 135) και ισχύει,
1.6 του Π.δ. 107/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 174), όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει,
1.7 του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (Α΄ 194),
1.8 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7−6−2010 τ. Α΄) και ειδικότερα το
άρθρο 186 παράγραφος II κεφάλαιο Α/αριθμ. 5 και κε−
φάλαιο Β, υποτομέας α καθώς και την παράγραφο IX.
2. Τις αποφάσεις:
2.1 αριθμ. 50637/29−08−2000 των Υπουργών Εσωτερι−
κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωρ−
γίας περί «έγκρισης Κανονισμού Οργανωτικής Διάρθρω−
σης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών του Οργανισμού
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσα−
νατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) − ΝΠΙΔ» (Β΄ 1104),
όπως ισχύει κάθε φορά,
2.2 αριθμ. 394555/23−10−2000 των Υπουργών Εσωτερι−
κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργί−
ας περί «ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ
στις Ν.Α. της Χώρας» (Β΄ 1324), όπως ισχύει κάθε φορά,
2.3 αριθμ. 271562/01−08−2002 του Υπουργού Γεωργίας
περί «έγκρισης του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού Πληρω−
μών» (Β΄ 1042),
2.4 αριθμ. 328609/28−9−2009 των Υπουργών Οικονομίας
και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
περί συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του
Κοινοτικού καθεστώτος, όσον αφορά την ενίσχυση της
τοπικής παραγωγής γάλακτος που προορίζεται για την
παραγωγή παραδοσιακών τυριών στα μικρά νησιά του
Αιγαίου Πελάγους − Καν(ΕΚ)1405/2006 του Συμβουλί−
ου, όπως τελευταία τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
1723/117200/18−09−2014 (ΦΕΚ 2568/τ. Β΄/26−09−2014) κοινή
υπουργική απόφαση και ισχύει.
2.5 αριθμ. 242466/10−2−2010 του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων περί λεπτομερειών εφαρμογής
της αριθμ. 328609/28−09−2009 κοινή υπουργική απόφαση
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα
για την εφαρμογή του Κοινοτικού καθεστώτος, όσον
αφορά την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής γάλα−
κτος που προορίζεται για την παραγωγή παραδοσια−
κών τυριών στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους −
Καν(ΕΚ) 1405/2006 του Συμβουλίου» και των κανονισμών
Καν(ΕΚ)1405/2006 του Συμβουλίου και Καν(ΕΚ)1914/2006
της Επιτροπής.» (Β΄ 138).
2.6 αριθμ. 188763/10−10−2011 του Αναπληρωτή Υπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί σύστασης
Οργανισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
−ΔΗΜΗΤΡΑ» και συγχώνευση εποπτευόμενων από το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων νομικών
προσώπων» (Β΄ 2284), όπως ισχύει κάθε φορά.
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2.7 αριθμ. 262385/21−04−2010 των Υπουργών Οικονο−
μικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί «εφαρ−
μογής του καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης
και λοιπά συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του
Καν(ΕΚ)73/2009 και του κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005 του
Συμβουλίου» (Β΄ 509), όπως έχει τροποποιηθεί με την
αριθμ. 622/89705/10−07−2014 απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας−Περιβάλλοντος,
Ενέργειας, και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων περί «τροποποίησης της υπ’ αριθμ.
262385/21−4−2010 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ
5029, τ. Β΄) σχετικά με την «Εφαρμογή του καθεστώτος
της πολλαπλής συμμόρφωσης και λοιπά συμπληρωμα−
τικά μέτρα σε εκτέλεση του Καν(ΕΚ)73/2009 και του
κανονισμού (ΕΚ)1698/2005 του Συμβουλίου» (Β΄ 2050),
και ισχύει κάθε φορά,
2.8 αριθμ. 92/12−01−2015 απόφαση του Πρωθυπουργού
περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Παρασκευά Κουκουλό−
πουλου (ΦΕΚ Β΄ 19).
3. Τους Κανονισμούς:
3.1 181/ΕΕ/2014 της Επιτροπής «για τη θέσπιση κανό−
νων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 229/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά
με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα
μικρά νησιά του Αιγαίου» (L63/04−03−2014) όπως τρο−
ποποιείται και ισχύει κάθε φορά.
3.2 178/ΕΕ/2014 της Επιτροπής «για τη συμπλήρωση
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον κα−
θορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά
του Αιγαίου» (L63/04−03−2014), όπως τροποποιείται και
ισχύει κάθε φορά,
3.3 1307/ΕΕ/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου «για τη θέσπιση κανόνων για άμεσες ενι−
σχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης
στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου» (L347/
20−12−2013), όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά,
3.4 1306/ΕΕ/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου «για τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση
και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολι−
τικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ.
352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ.
814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008
του Συμβουλίου» (L347/20−12−2013), όπως τροποποιείται
και ισχύει κάθε φορά,
3.5 229/ΕΕ/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με «τον καθορισμό ειδικών μέτρων
για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου και για την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 του
Συμβουλίου» (L78/20−03−2013), όπως τροποποιείται και
ισχύει κάθε φορά,
3.6 1122/ΕΚ/2009 της Επιτροπής για τη θέσπιση λε−
πτομερών διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)
αριθμ. 73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά την πολ−
λαπλή συμμόρφωση, τη διαφοροποίηση και το ολοκλη−
ρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, στο πλαίσιο
των καθεστώτων άμεσης στήριξης για τους γεωργούς
που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό, καθώς και

λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού
(ΕΚ) αριθμ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά την
πολλαπλή συμμόρφωση στο πλαίσιο του καθεστώτος
στήριξης που προβλέπεται για τον αμπελοοινικό τομέα
(L316/02−12−2009), όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε
φορά.
3.7 640/ΕΚ/20Ι4 της Επιτροπής όσον αφορά τη συ−
μπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγ−
χου και τους όρους απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών
καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται
στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανά−
πτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση.
4. Το υπ’ αριθμ. Ares(2013)3843380/19−12−2013 έγγρα−
φο της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής
Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την
έγκριση του Προγράμματος Στήριξης των μικρών νη−
σιών του Αιγαίου Πελάγους σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ)
229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου−
λίου και ειδικότερα για τη διάθεση ποσού δύο εκατομ−
μυρίων οχτακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων (2.866.000,00)
Ευρώ για την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής γάλα−
κτος για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών για το
έτος 2014.
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Ζωικής Παραγωγής και
ΑΠΑ.
6. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:
Την τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ.
242466/10−2−2010 (ΦΕΚ 138/τ. Β΄/11−02−2010) υπουργικής
απόφασης ως εξής:
Άρθρο 1
1. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι λεπτομέ−
ρειες εφαρμογής της αριθμ. 328609/28−09−2009 κοινή
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2117) των Υπουργών Οικο−
νομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την
1723/117200/18−09−2014 (ΦΕΚ 2568/τ. Β΄/26−09−2014), με
θέμα: «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του
Κοινοτικού καθεστώτος, όσον αφορά την ενίσχυση της
τοπικής παραγωγής γάλακτος που προορίζεται για την
παραγωγή παραδοσιακών τυριών στα μικρά νησιά του
Αιγαίου Πελάγους − Καν. (ΕΚ) 1405/2006 του Συμβου−
λίου», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά,
του προγράμματος στήριξης των μικρών νησιών του
Αιγαίου Πελάγους, όπως έχει εγκριθεί από την Ευρω−
παϊκή Επιτροπή και ισχύει κάθε φορά και της ισχύουσας
ενωσιακής νομοθεσίας για τα μικρά νησιά του Αιγαίου
Πελάγους.»
2. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2
Ειδικοί όροι επιλεξιμότητας
Για τις ενισχύσεις της αριθμ. 328609/28−09−2009 κοι−
νή υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί με την
αριθμ. 1723/117200/18−09−2014 (ΦΕΚ 2568/τ. Β΄/26−09−2014)
επιπλέον των όσων ορίζονται στην εν λόγω κοινή υπουρ−
γική απόφαση, ισχύουν και τα εξής:
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2.1 Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οι παραγωγοί
αγελαδινού ή/και πρόβειου ή/και αίγειου γάλακτος, οι
οποίοι διατηρούν το ζωικό τους κεφάλαιο στα μικρά
νησιά του Αιγαίου Πελάγους. Τυχόν μετακίνηση του
ζωικού κεφαλαίου εκτός των μικρών νησιών του Αιγαίου
Πελάγους για ορισμένη περίοδο, η οποία δεν θα ξεπερ−
νά τους έξι (6) μήνες δεν αποκλείει τον παραγωγό από
την εν λόγω ενίσχυση.
2.2 Η ενίσχυση αφορά την ποσότητα γάλακτος που
παραδίδεται ή ιδιομεταποιείται, σε τοπικές μεταποιη−
τικές μονάδες (βιομηχανίες − βιοτεχνίες γάλακτος) οι
οποίες διαθέτουν:
α) κωδικό αγοραστή γάλακτος από τον ΕΛΓΟ−ΔΗ−
ΜΗΤΡΑ, και
β) κωδικό αριθμό έγκρισης των εγκαταστάσεων με−
ταποίησης γάλακτος από τον Ε.Φ.Ε.Τ..
Στην περίπτωση που δε διαθέτουν κωδικό αριθμό
έγκρισης εγκατάστασης από τον Ε.Φ.Ε.Τ., θα πρέπει να
έχει υποβληθεί η σχετική αίτηση και να έχει σε ισχύ
άδεια λειτουργίας από την οικεία κτηνιατρική υπηρεσία
ή να εμπίπτουν σε ειδικές − σχετικές παρεκκλίσεις.
Η εν λόγω ποσότητα γάλακτος χρησιμοποιείται με
σκοπό την παραγωγή παραδοσιακών τυριών όπως αυτά
ορίζονται από τη Γεν. Δ/νση Βιώσιμης Ζωϊκής Παραγω−
γής και Κτηνιατρικής. Η εν λόγω ποσότητα καθορίζεται
βάσει του ζωικού κεφαλαίου, των παραστατικών πώ−
λησης ή εσωτερικής διακίνησης του γάλακτος και του
ποσοστού γάλακτος που χρησιμοποίησε η μεταποιητική
μονάδα το έτος ενίσχυσης για παραγωγή των επιλέξι−
μων προϊόντων.»
3. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 4
Υποβολή αιτήσεων−διαδικασία συμμετοχής
4.1 Οι παραγωγοί, κάτοχοι βοοτροφικών ή/και αιγο−
προβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων, οι οποίοι επιθυμούν
να είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης που προβλέπεται στην
παρούσα, δηλώνουν συμμετοχή στο εν λόγω καθεστώς
σε ειδική θέση στο έντυπο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυ−
σης. Η εν λόγω δήλωση συμμετοχής του παραγωγού
συνεπάγεται ότι αυτός αποδέχεται τα οριζόμενα στην
παρούσα, σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης ενίσχυ−
σης, καθώς και τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις.
4.2 Σχετικά με τις αιτήσεις των παραγωγών ισχύουν τα
οριζόμενα από τις σχετικές αποφάσεις, για την ενιαία
ενίσχυση καθώς και τα άρθρα 16, 17, 18 και 19 του Καν.
(ΕΕ) 181/2014. Το αργότερο στις 31 Μαρτίου κάθε έτους,
ο ΟΠΕΚΕΠΕ διενεργεί ανάλυση των αιτήσεων ενίσχυσης
που αποσύρθηκαν κατά το προηγούμενο ημερολογι−
ακό έτος, ώστε να προσδιορίζονται οι βασικοί λόγοι
απόσυρσης και οι δυνητικές τάσεις σε τοπικό επίπεδο.
4.3 Στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος οι το−
πικές μεταποιητικές μονάδες γάλακτος υποβάλλουν
στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στον ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ εγγράφως
και σε μηχανογραφημένο αρχείο το αργότερο μέχρι
την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους της υποβολής
της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης το υπόδειγμα 2, ή το
υπόδειγμα 3 στην περίπτωση των καθετοποιημένων
μονάδων, το οποίο εμπεριέχει:
α) ονομαστική κατάσταση των παραγωγών που απο−
δεδειγμένα (βάσει εμπορικών εγγράφων) παρέδωσαν σε
μεταποιητικές μονάδες γάλα, στην οποία φαίνονται οι
ποσότητες, κατά είδος γάλακτος και παραγωγό, κατά
τη διάρκεια της επιλέξιμης περιόδου.
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β) το ποσοστό της συνολικά μεταποιημένης ποσό−
τητας γάλακτος, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την
παραγωγή επιλέξιμων προϊόντων, καθώς και
γ) τα αντίγραφα των σχετικών παραστατικών παρα−
δόσεων ή εσωτερικής διακίνησης του γάλακτος.»
4. Το άρθρο 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 5
Έλεγχοι
5.1 Οι έλεγχοι είναι διοικητικοί και επιτόπιοι και διε−
νεργούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Καν. (ΕΕ)
640/2014, Καν.(ΕΕ) 1306/2013 και στα άρθρα 20, 21, 22
του Καν. (ΕΕ) 181/2014.
5.2 Διοικητικοί έλεγχοι.
Οι διοικητικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται στο 100%
των αιτήσεων και αφορούν την εξακρίβωση της ορ−
θότητας των δηλωθέντων και λοιπών στοιχείων του
παραγωγού, καθώς και την επιλεξιμότητα των ζώων.
Ο αριθμός προβατίνων ή/και αιγών που προκύπτει, από
το μητρώο εκμετάλλευσης ότι κατείχαν οι δικαιούχοι των
ενισχύσεων κατά τη διάρκεια της επιλέξιμης περιόδου
αντιστοιχίζεται με τις επιλέξιμες ποσότητες γάλακτος και
τις αναλογίες αυτών, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 3.
Ο αριθμός βοοειδών που προκύπτει, μέσω διασταυρω−
τικού μηχανογραφικού ελέγχου με την Κτηνιατρική Βάση
Δεδομένων Βοοειδών, ότι κατείχαν οι δικαιούχοι των
ενισχύσεων κατά τη διάρκεια της επιλέξιμης περιόδου
αντιστοιχίζεται με την επιλέξιμη ποσότητα γάλακτος και
τις αναλογίες αυτών, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 3.
5.3 Επιτόπιοι Έλεγχοι
Για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων της παρού−
σας απόφασης διενεργούνται, τόσο τακτικοί, όσο και
έκτακτοι επιτόπιοι έλεγχοι, όπου κρίνεται απαραίτητο.
Οι τακτικοί επιτόπιοι έλεγχοι πραγματοποιούνται με
δειγματοληψία επί του 5% τουλάχιστον των αιτήσεων
ενίσχυσης και θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν τουλάχι−
στον το 5% των ποσοτήτων που παραδόθηκαν.
Λαμβάνονται υπόψη τα αντίγραφα των τιμολογίων
αγοράς ή/και πώλησης του γάλακτος και τα στοιχεία
του ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ., σχετικά με τις εισκομίσεις γάλα−
κτος στις μεταποιητικές μονάδες.
Δύναται να διενεργούνται έκτακτοι έλεγχοι, σε περι−
πτώσεις καταγγελιών, υποψίας παρατυπιών με βάση τα
ευρήματα του διοικητικού ή τακτικού ελέγχου, και ανεξάρ−
τητα από το εάν συμπεριλαμβάνονται ή όχι στο δείγμα.
Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται στα πλαίσια των ελέγ−
χων της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και της πολλαπλής
συμμόρφωσης.
5.4 Δευτεροβάθμιοι έλεγχοι
Ως υπεύθυνος φορέας για τη διενεργείς των δευτε−
ροβάθμιων επιτόπιων ελέγχων ορίζεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ,
με τα περιφερειακά γραφεία και τις Δ/νσεις του. Οι
δευτεροβάθμιοι έλεγχοι πραγματοποιούνται σύμφωνα
με τα ισχύοντα για την Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης.
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ καθορίζει τις τυχόν επιπλέον λεπτομέ−
ρειες για τη διενέργεια των ελέγχων.»
5. Στο άρθρο 6 όπου αναφέρεται η Δ/νση Αγροτικής
Ανάπτυξης/Γεωργίας της Ν.Α., νοείται η Περιφερειακή
Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
6. Το άρθρο 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 7
Διαδικασία πληρωμής
Με την ολοκλήρωση των διοικητικών και επιτόπιων
ελέγχων, ο ΟΠΕΚΕΠΕ συντάσσει συγκεντρωτικές κα−
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ταστάσεις που περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία των
παραγωγών, το είδος γάλακτος που αυτοί παραδίδουν,
καθώς και την επιλέξιμη ποσότητα ανά παραγωγό, λαμ−
βάνοντας υπόψη και το συνολικό ποσοστό κατά είδος
γάλακτος που χρησιμοποιεί η μεταποιητική μονάδα για
παραγωγή παραδοσιακών τυριών.
Στη συνέχεια, ο ΟΠΕΚΕΠΕ αποστέλλει στη Γεν.
Δ/νση Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής τις
συνολικά επιλέξιμες ποσότητες κατά είδος γάλακτος,
προκειμένου η δεύτερη να εισηγηθεί στον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την έκδοση σχετι−
κής απόφασης για τον καθορισμό του ακριβούς ύψους
της ενίσχυσης ανά τόνο και είδος γάλακτος.
Σε περίπτωση υπέρβασης του συνολικά διαθέσιμου
ποσού ορίζεται ενιαίος συντελεστής μείωσης, ο οποίος
εφαρμόζεται αναλογικά σε όλους τους δικαιούχους.
Ακολουθεί η αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης
από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 28 του Καν. (ΕΕ) 181/2014. Καταληκτική ημερομη−
νία πληρωμής καθορίζεται η 30 Ιουνίου του επόμενου
του έτους της υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης
με την οποία δηλώνεται η συμμετοχή του δικαιούχου
παραγωγού στο πρόγραμμα.
Οι λεπτομέρειες σχετικά με την πληρωμή καθορίζο−
νται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ».
7. Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 8 αντικαθίσταται
ως εξής:
«Σχετικά με μειώσεις και αποκλεισμούς και αχρεω−
στήτως καταβληθέντα ποσά εφαρμόζονται αναλόγως
τα ισχύοντα στον Καν. (ΕΕ) 1306/2013 και τα άρθρα 24,
25, 26 του Καν. (ΕΕ) 181/2014 και το σημείο 2 του άρθρο
16 του Καν. (ΕΕ) 229/20013.»
8. Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 9 «Οι περιπτώ−
σεις ανωτέρας βίας για ανικανότητα του παραγωγού,
κ.λπ.)» διαγράφεται.
9. Στην πρώτη παράγραφο, δεύτερο εδάφιο του άρ−
θρου 10 διαγράφεται «την 31η Μαρτίου κάθε έτους» και
αντικαθίσταται από «μέχρι την 30η Απριλίου κάθε έτους».
10. Για τις ανάγκες της παρούσας όπου αναφέρονται
στην υπ’ αριθμ. 242466/10−2−2010 (ΦΕΚ 138/τ. Β΄/11−02−2010)
υπουργική απόφαση οι Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης/
Γεωργίας των Ν.Α., νοούνται οι Δ/νσεις Αγροτικής Οικο−
νομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων,
καθώς και ΕΛΟΓΑΚ νοείται ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ.
Άρθρο 2
Ισχύς−δημοσίευση
Η παρούσα ισχύει από τις αιτήσεις του 2014 και μετά.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 242466/10−2−2010 (ΦΕΚ
138/τ. Β΄/11−02−2010) υπουργική απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2015

Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α/4−6−1996), όπως έχει αντικατα−
σταθεί με την παρ. 15 του άρθρου 3 του Ν. 2479/1997
(ΦΕΚ 67 Α/6−5−1997) και την παρ. 1 του άρθρου 31 του
Ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 275 Α/3−12−1998).
2) Την περίπτωση β΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του
Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α/4−6−1996) όπως έχει αντικατα−
σταθεί με την παρ. 15 του άρθρου 3 του Ν. 2479/1997
(ΦΕΚ 67 Α/6−5−1997) και την περίπτωση β΄ της παρ. 5 του
άρθρου 21 του Ν. 2521/1997 (ΦΕΚ 174 Α/1−9−1997).
3) Την περίπτωση γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του
Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α/4−6−1996) όπως έχει αντικατα−
σταθεί με την περίπτωση γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 21
του Ν. 2521/1997 (ΦΕΚ 174 Α/1−9−1997) και έχει συμπλη−
ρωθεί με την παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν. 2664/1998
(ΦΕΚ 275 Α/3−12−1998).
4) Την περίπτωση ιβ΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του
Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α/4−6−1996) όπως έχει προστεθεί
με την παρ. 6 του άρθρου 60 του Ν. 3160/2003 (ΦΕΚ
165 Α/30−6−2003).
5) Την υπ’ αριθμ. 205/2004 γνωμοδότηση του Γ΄ Τμή−
ματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
6) Την υπ’ αριθμ. 166/22−1−2010 γνωμοδότηση του Νο−
μικού Συμβούλου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφά−
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
7) Το υπ’ αριθμ. 259/5−11−2014 έγγραφο του Προέδρου
του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου
Αθηνών με το οποίο μας διαβιβάστηκε το υπ’ αριθμ.
1027/11/24−ιβ΄/4−11−2014 έγγραφο της Ελληνικής Αστυ−
νομίας, αποφασίζουμε:
Αναθέτουμε στην Εταιρία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙ−
ΚΗ Α.Ε.» τη: «Προμήθεια συστήματος βιντεοδιάσκεψης
σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στο αριθ. 1027/11/24−ιβ΄/
4−11−2014 έγγραφο της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο θα
εγκατασταθεί σε αίθουσα εκδίκασης που θα υποδειχθεί.»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
Αριθμ. 77320/4350
(5)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτικής
Επιχείρησης Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Εορδαί−
ας, η οποία εγκρίθηκε με το Π.δ. 361/1981 (ΦΕΚ 100/
τ. Α΄/16−4−1981) και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με
την υπ’ αριθμ. 3262/25−5−2001 (ΦΕΚ 735/τ. Β΄/13−6−2001)
απόφαση της Γενικής Γραμματέας Περιφέρειας Δυτι−
κής Μακεδονίας και την υπ’ αριθμ. 8421/560/1−3−2012
(ΦΕΚ 651/τ. Β΄/7−3−2012) απόφαση της Γενικής Γραμ−
ματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου−Δυτι−
κής Μακεδονίας.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 2676
(4)
Ανάθεση έργου στην εταιρία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Την περίπτωση α΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ − ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης−Πρόγραμμα−Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/
τ.Α΄/7−6−2010).
2. Τις διατάξεις του Π.δ. 141/2010 «Οργανισμός της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου−Δυτικής Μακεδονίας»
(ΦΕΚ 234/τ. Α΄/27−12−2010).
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3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 1069/1980
(ΦΕΚ − 191 Α΄) «Περί κινήτρων για την ίδρυση Επιχει−
ρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» όπως αυτές
τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 109 παρ. 6 του Ν. 3852/2010,
όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του
άρθρου 10 του Ν. 4071/2012 και του άρθρου 4 του
Ν. 4147/2013.
5. Το Προεδρικό διάταγμα 361/1981 (ΦΕΚ 100/τ. Α΄/
16−4−1981) περί σύστασης στο Δήμο Εορδαίας Νομού
Κοζάνης ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευ−
σης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Υδρεύσεως
και Αποχετεύσεως Πτολεμαΐδας» και τροποποιήθηκε
μεταγενέστερα με την υπ’ αριθμ. 3262/25−5−2001 (ΦΕΚ
735/τ. Β΄/13−6−2001) απόφαση της Γενικής Γραμματέ−
ας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και την υπ’ αριθμ.
8421/560/1−3−2012 (ΦΕΚ 651/τ. Β΄/7−3−2012) απόφαση της
Γενικής Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπεί−
ρου−Δυτικής Μακεδονίας.
6. Την υπ’ αριθμ. 457/2014 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Εορδαίας Ν. Κοζάνης περί τροποποίησης
της παρ. 1 του άρθρου 1 της συστατικής πράξης της
Δημοτικής Επιχείρησης Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως
Πτολεμαΐδας.
7. Την υπ’ αριθμ. 75252/7079/23−12−2014 απόφαση της
Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπεί−
ρου Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την οποία η υπ’
αριθμ. 457/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Εορδαίας βρέθηκε νόμιμη, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε τη συστατική πράξη της Δημοτικής
Επιχείρησης Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Εορδαίας,
η οποία εγκρίθηκε με το Π.δ. 361/1981 (ΦΕΚ 100/τ. Α΄/16−
4−1981) και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με την υπ’
αριθμ. 3262/25−5−2001(ΦΕΚ 735/τ. Β΄/13−6−2001) απόφαση
της Γενικής Γραμματέας Περιφέρειας Δυτικής Μακε−
δονίας και την υπ’ αριθμ. 8421/560/1−3−2012 (ΦΕΚ 651/
τ. Β΄/7−3−2012) απόφαση της Γενικής Γραμματέας Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου−Δυτικής Μακεδονίας,
ως προς την παρ. 4 του άρθρου μόνου, ως εξής:
4. Επεκτείνει την περιοχή αρμοδιότητας της Δημο−
τικής Επιχείρησης Ύδρευσης−Αποχέτευσης Εορδαίας
και στις εδαφικές περιφέρεις των Τοπικών Κοινοτήτων
Αγίου Χριστόφορου, Ανατολικού, Αναράχης, Άρδασσας,
Βλάστης, Εμπορίου, Ερμακιάς. Καρυοχωρίου, Κομνηνών,
Μεσοβούνου, Μηλοχωρίου, Πύργων, Σπηλιάς και Φούφα
όπως αυτές προέκυψαν με το Ν. 3852/2010.
Κατά τα λοιπά ισχύει το Π.δ. 361/1981 (ΦΕΚ 100/τ. Α΄/
16−4−1981) όπως αυτό τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με
την υπ’ αριθμ. 3262/25−5−2001 (ΦΕΚ 735/τ. Β΄/13−6−2001)
απόφαση της Γενικής Γραμματέας Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας και την υπ’ αριθμ. 8421/560/1−3−2012 (ΦΕΚ
651/τ. Β΄/7−3−2012) απόφαση της Γενικής Γραμματέας Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου−Δυτικής Μακεδονίας.
Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Εορδαίας
Ν. Κοζάνης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 12 Ιανουαρίου 2015
Η Γενική Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΤΑΞΑ
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Αριθμ. 18299
(6)
Μεταφορά της οργανικής μονάδας του Δήμου Καντά−
νου − Σελίνου «Δημοτική Βιβλιοθήκη Καντάνου» στο
Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Έρευνας Πολιτισμού και Ιστορίας
Καντάνου (ΚΕΠΙΚ)» και τροποποίηση συστατικής πρά−
ξης του ιδίου Ν.Π.Δ.Δ.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 103 και 280 παρ. Ι
Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικρά−
της», όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.δ. 136/2010, «Ορ−
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης».
3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 4147/2013
(ΦΕΚ−98/Α΄/26−4−2013).
4. Την υπ’ αριθμ. 11451/18−12−2009 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα πρώην Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ 36/Β΄/
20−1−2010) [«Σύσταση ίδιου Νομικού Προσώπου Δημοσίου
Δικαίου στο Δήμο Καντάνου με την επωνυμία «Κέντρο
Έρευνας Πολιτισμού και Ιστορίας Καντάνου (ΚΕ.Π.Ι.Κ.)»].
5. Την υπ’ αριθμ. 54/2014 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Καντάνου − Σελίνου με την οποία αποφα−
σίστηκε η μεταφορά της οργανικής μονάδας «Δημοτική
Βιβλιοθήκη Καντάνου» του Δήμου Καντάνου − Σελίνου
στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Έρευνας Πολιτισμού και Ιστορίας
Καντάνου (ΚΕΠΙΚ)» και η τροποποίηση της συστατικής
πράξης του ιδίου Ν.Π.Δ.Δ.
6. Το υπ’ αριθμ. 7521/12−11−2014 έγγραφο του Δήμου
Καντάνου − Σελίνου με την υπ’ αριθμ. 1/24−10−2014 συ−
νημμένη βεβαίωση του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΠΙΚ» από την οποία
προκύπτει ότι από τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους, κα−
θώς και των επόμενων οικονομικών ετών του εν λόγω
Ν.Π.Δ.Δ., αποφασίζουμε:
1. Τη μεταφορά από το Δήμο Καντάνου − Σελίνου
της οργανικής μονάδας Δημοτική Βιβλιοθήκη Καντάνου
στο διατηρηθέν Ν.Π.Δ.Δ «Κέντρο Έρευνας, Πολιτισμού,
Ιστορίας Καντάνου (ΚΕΠΙΚ)».
2. Την τροποποίηση και προσαρμογή της συστατικής
πράξης ίδρυσης του «Κέντρου Έρευνας, Πολιτισμού και
Ιστορίας Καντάνου (ΚΕΠΙΚ)», η οποία έχει πλέον ως εξής:
Α. Συστήνουμε στο Δήμο Καντάνου − Σελίνου Χανίων
ίδιο Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Κέντρο Έρευνας, Πολι−
τισμού,Ιστορίας Καντάνου (ΚΕΠΙΚ)» Δήμου Καντάνου
− Σελίνου.
Β. Έδρα του Ν.Π.Δ.Δ ορίζεται η Τοπική Κοινότητα Κα−
ντάνου του Δήμου Καντάνου −Σελίνου.
Γ. Σκοποί του Ν.Π.Δ.Δ είναι:
1. Η έρευνα και η ανάδειξη της ιστορίας και του πο−
λιτισμού του Δήμου Καντάνου −Σελίνου, η συλλογή, η
διατήρηση και η ανάδειξη αντικειμένων από τα αρχαία
χρόνια μέχρι σήμερα από όλο το Δήμο Καντάνου − Σε−
λίνου (πρώην Επαρχία Σελίνου).
2. Η δημιουργία μουσειακών συλλόγων και η εγκατά−
σταση, οργάνωση, προστασία, συντήρηση και λειτουρ−
γία αυτών, καθώς και η φιλοξενία μουσειακών συλλόγων
τρίτων προσώπων και φορέων.
3. Η στέγαση των βιβλιοθηκών α) του τέως Δημάρχου
Θεσσαλονίκης Ιωάννη Mιχ. Παπαηλιάκη, β) του τ. Δήμου
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Καντάνου, γ) της βιβλιοθήκης Δημητρίου Κρομυδάκη,
δ) του Πολιτιστικού συλλόγου «Καντάνια» και ε) όποια
άλλη βιβλιοθήκη δωρισθεί μελλοντικά στο Δήμο Κα−
ντάνου − Σελίνου.
Η λειτουργία αυτής θα είναι για την εξυπηρέτηση
των κατοίκων του Δήμου Καντάνου −Σελίνου, καθώς
και των επισκεπτών.
Ο χώρος στέγασης της βιβλιοθήκης θα είναι ο συ−
γκεκριμένος στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής
Ενότητας Καντάνου για πενήντα χρόνια και θα φέρει
το όνομα του Δημητρίου Κρομμυδάκη σύμφωνα με την
υπ’ αριθ. 94/1993 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
του πρώην Δήμου Καντάνου η οποία είναι σύμφωνη με
την απόφαση του αρμοδίου Εφετείου Αθηνών για το
κληροδότημα αυτό.
4. Η διοργάνωση συναντήσεων, ημερίδων, συνεδρίων,
διαλέξεων, συναυλιών, εκθέσεων, ψυχαγωγικών εκδη−
λώσεων, προβολή ταινιών.
5. Η έρευνα, μελέτη, συλλογή και έκδοση συγγραμμά−
των πολιτιστικού και ιστορικού χαρακτήρα σε έντυπη
και ηλεκτρονική μορφή.
6. Η εφαρμογή, διαχείριση και αξιοποίηση κοινοτικών,
εθνικών και περιφερειακών προγραμμάτων και χρηματο−
δοτήσεων που σχετίζονται με το αντικείμενο και τους
σκοπούς του Ν.Π.Δ.Δ.
7. Η ανάπτυξη διαπεριφερειακών συνεργασιών με αντί−
στοιχους φορείς τοπικών πολιτισμών.
8. Η ανάπτυξη οποιασδήποτε πρωτοβουλίας και δρα−
στηριότητας που θα βοηθήσει στην επίτευξη των στό−
χων του ΝΠΔΔ.
9. Η δημιουργία και λειτουργία τμημάτων θεάτρου,
χορού, φιλαρμονικής και μουσικής.
10. Η συνεργασία με παρεμφερείς οργανισμούς, εκ−
παιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, υπηρεσίες του
ευρύτερου δημόσιου τομέα καθώς και με φυσικά και
νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου στην Ελλάδα και
το εξωτερικό.
11. Η ανάληψη δραστηριοτήτων στα πλαίσια του αντι−
κειμένου της Φιλοσοφίας και των στόχων του ΝΠΔΔ με
σκοπό την εξασφάλιση πόρων.
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, δύναται το
ΚΕΠΙΚ να προβαίνει: α) στην αξιοποίηση επιστημονικών
στελεχών, καθώς και υπαλλήλων άλλων νομικών προσώ−
πων, ιδρυμάτων ή φορέων με τη σύναψη συμβάσεων ή
με αναθέσεις έργου β) στη χρησιμοποίηση εξωτερικών
συμβούλων και ειδικών μελετητών και γ) στην υλοποίη−
ση οποιασδήποτε μορφής εσόδων ή χορηγήσεων.
Δ. Περιουσία του νομικού προσώπου:
Στο ΚΕΠΙΚ παραχωρείται από το τ. Δήμο Καντάνου η
χρήση του δημοτικού κτιρίου που βρίσκεται στην Κά−
ντανο (οδός Βενιζέλου και Ελύρου γωνία) ως επίσης
και η χρήση του αμφιθεάτρου και ισόγειου χώρου του
Δημοτικού καταστήματος στην Κάντανο.

Επίσης ο χώρος στέγασης της βιβλιοθήκης, ο εξοπλι−
σμός του χώρου και το περιεχόμενο του στο Δημοτικό
κατάστημα στην Κάντανο.
Οι βιβλιοθήκες των κατωτέρω, οι οποίες θα αποτελούν
την κινητή του περιουσία:
1. Ιωάννη Mιχ. Παπαηλιάκη, τέως Δημάρχου Θεσσα−
λονίκης
2. Δημητρίου Κρομμυδάκη, Δικηγόρου
3. Του τέως δήμου Καντάνου και τα όποια ιστορικά
αρχεία αυτού
4. Του Πολιτιστικού Συλλόγου Καντάνου «ΚΑΝΤΑΝΙΑ»
5. Του Ανδρέα Ι. Αρχοντάκη, Γιατρού
Ε. Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι:
1. Η επιχορήγηση από το Δήμο Καντάνου − Σελίνου
2. Οι επιχορηγήσεις από το κράτος και την Περιφε−
ρειακή Αυτοδιοίκηση
3. Εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες από
οποιαδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο
4. Εισπράξεις από πάσης φύσεως εκδηλώσεις και δρα−
στηριότητες
5. Πόροι από δική του περιουσία
ΣΤ. Διοίκηση του Νομικού Προσώπου: Το Νομικό Πρό−
σωπο θα διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτε−
λούμενο από εννέα (9) μέλη, το οποίο μαζί με τους
αναπληρωτές του ορίζονται από το Δημοτικό Συμβού−
λιο, σύμφωνα με τα τις διατάξεις του άρθρου 240 του
Ν. 3463/2006 και το οποίο θα αποτελείται από τα κά−
τωθι μέλη:
Α. Πέντε (5) δημοτικούς συμβούλους εκ των οποίων οι
δύο (2) θα προέρχονται από την μειοψηφία.
Β. Ένα μέλος το οποίο προτείνεται από το Τοπικό
Συμβούλιο Καντάνου.
Γ. Τρεις (3) δημότες που έχουν ανάλογη επαγγελμα−
τική και κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις.
Το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο και τον
αντιπρόεδρο από τα μέλη του.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη
δημοτική περίοδο και λήγει πάντοτε με την εγκατάστα−
ση του νέου διοικητικού συμβουλίου.
Το Διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει τον κανονισμό
λειτουργίας του, τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας
του που εγκρίνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Το νομικό πρόσωπο θα εκπροσωπείται ενώπιον των
δικαστηρίων και πάσης αρχής από τον Πρόεδρο του Δ.Σ
και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από τον Αντι−
πρόεδρο. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του
Δήμου Καντάνου − Σελίνου, καθώς και του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΠΙΚ».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 31 Δεκεμβρίου 2014
Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΡΟΚΑΔΑΚΗΣ
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